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Programa formatiu que s’adreça a persones majors de 50 anys, inde-
pendentment de la formació acadèmica que tinguin i dels coneixements 
previs sobre un tema determinat, que estiguin interessades en enriquir 
els seus coneixements sobre temes d’actualitat i participar activament a 
les classes. La durada és de 30 hores (quatrimestral) i pot incloure acti-
vitats complementàries.

Què és UNED Sènior? Cursos disponibles 2014-2015:

• Un espai universitari propi.
• Un lloc de trobada on intercanviar   
    coneixements i experiències.
• Un itinerari flexible, adaptat a les      
    finalitats de cada estudiant.
• Una orientació personalitzada.
• Formació propera al lloc de residència.
• Accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Què t’aportarà?

Informació abans de la matrículació:

No cal cap titulació prèvia.
Disposar d’un mínim de dues hores lliures a la setmana.
Els objectius dels cursos s’enfoquen cap a l’enriquiment personal a tra-
vés de la reflexió i el foment de nous valors.
Cal assistir a un 80% de les classes.
El preu del curs quatrimestral és assequible, 50€ i l’anual 100€. 
Els programes dels cursos inclouen suport informàtic, documentals, con-
ferències i diferents sortides culturals.
Cada curs compta amb professors especialitzats en la matèria i en tot
moment hi haurà el suport del centre que assessorarà en cas d’alguna 
dificultat.
El període de matriculació és de l’1 al 19 de Setembre.

Per a més informació:
visita                                         o truca al 972 27 22 82

Peces de recanvi per a tothom?
El somni de les cèl·lules mare
Els avenços en les últimes dècades de la bio-
logia i la biomedicina.

Entendre el segle XXI
des del segle XX
Analitzar el món contemporani tenint present 
conflictes que s’inicien al segle passat.

Història de les religions
Anàlisi de les pràctiques religioses més es-
teses des d’una perspectiva històrica, antro-
pològica, filosòfica i sociològica.

Primer quatrimestre: Dimarts i Dijous de 17.30h a 19.00h
            d’Octubre a Gener

Segon quatrimestre: Dimarts i Dijous de 17.30h a 19.00h
            de Febrer a Maig

Cursos anuals: del 6 d’Octubre de 2014 al 5 de Juny de 2015

Cursos d’informàtica

Lectura de l’actualitat: Cultura general
Curs adreçat a persones que desitgen estar al dia dels fets culturals  rellevants de 
l´actualitat.
Divendres de 15.30h a 17.30h

Curs de Francès
Curs de llengua francesa destinat a persones amb qualsevol nivell de l’idioma.
Dilluns i Dimecres de 15.30h a 16.30h

Alimentació equilibrada
Benestar nutricional
Curs basat en l’alimentació equilibrada i en 
els fonaments de l’equilibri alimentari.

Bàsic:           Dimarts de 16h a 18h
Intermig :     Dimecres de 16h a 18h
Avançat A:   Dilluns de 18h a 20h
Avançat B:  Dimecres de 18h a 20h 

Nivell: 
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